
Ingenieursbureau Ritsma B.V. is op zoek naar een: 
 
CONSTRUCTIEF TEKENAAR / 3D-MODELLEUR  
 
Functieomschrijving 
Als tekenaar werk jij samen in projectteams met collega’s van de werkvoorbereiding. Jij bent 
verantwoordelijk voor onder andere bouwkundig en constructief tekenwerk, zowel voor 
bouwaanvragen als voor de uitvoering van uiteenlopende projecten. In samenwerking met onze 
constructeur werk jij zelfstandig het tekenwerk uit, vervaardig jij overzicht- en detailtekeningen, 
signaleer jij technische knelpunten, beheer jij het revisiedossier van tekeningen en beheer jij 
planningen. Onder jouw taken valt eveneens het verkrijgen van informatie op locatie om het 
tekenwerk goed uit te kunnen voeren.  
 
Jouw profiel 

 sociaal / communicatief vaardig; 

 stressbestendig; 

 gestructureerd en nauwkeurig; 

 technisch inzicht; 

 aantoonbare constructieve tekenervaring; 

 bekend met geautomatiseerde tekensoftware zoals AutoCAD, Revit en Tekla Structures 

 minimaal HTS bouwkunde, civiel constructief of MBO+ opleiding met enige jaren ervaring en 
aanvullende opleidingen / cursussen ; 

 kennis van veiligheidsnormen en protocollen; 

 kennis van geldende wet – en regelgeving met de daarbij behorende normen. 
 

Wij bieden 

 een veelzijdige functie binnen een enthousiast team van professionals; 

 uitstekende mogelijkheden om jou binnen ons vakgebied zowel in de breedte als in de 
diepte te ontwikkelen; 

 mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen door middel van het volgen van cursussen / 
vervolgopleidingen ; 

 bij een goede persoonlijke ontwikkeling doorgroeimogelijkheden; 

 binnen onze informele organisatie goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. 
 
Ingenieursbureau Ritsma 
Profileert zich al 40 jaar in en buiten Noord-Nederland als een dynamisch, flexibel en klantgericht 
adviesbureau op het gebied van constructies in de bouwkunde en civiele techniek. De 
veelzijdigheid in projecten en werkzaamheden heeft gezorgd voor een breed werkveld met veel 
uitdaging in diverse disciplines.  
 
WIJ GEVEN ONTWERP DRAAGKRACHT! 
 
Ingenieursbureau Ritsma Stadskanaal is een onafhankelijk multidisciplinair ingenieursbureau met in 
totaal circa 22 medewerkers. Met meer dan 40 jaar ervaring onderscheidt Ingenieursbureau Ritsma 
zich door brede specialistische kennis op het gebied van architectuur, bouwkunde en constructie.  
 
Interesse? 
Ben jij enthousiast geworden over onze vacature? Dan maken wij graag kennis met jou! Stuur jouw 
sollicitatiebrief met CV naar: 
 Ingenieursbureau Ritsma B.V. 

t.a.v. afdeling Personeelszaken 
Gasselterstraat 25 

9503 JA Stadskanaal 
Of per e-mail: info@ritsma-bv.nl 
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